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 0.kl 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 

Dansk  X X X X X X X X  

Matematik  X X X X X X X X  

Engelsk    X X X X X X  

Historie     X  X  X  

Kristendom    X   X  X  

N/T     X  X    

Samfundsfag         X  

Biologi         X  

Geografi         X  

Fysik/Kemi         X  

Idræt   X   X   X  

Musik   X    X    

Billedkunst      X     

Tysk/Fransk       X  X  

Hå/design      X     

Madkund-        X   

Elevplaner 
 

Formål/ 
Ramme/Lovgivning: 
 
 
 
 

Skriftl ige elevplaner udarbejdes digitalt en gang årligt ti l  alle elever og er et led 
i  den løbende evaluering af elevens udbytte af undervi sningen. 
Den digitale elevplan ligger i  Meebook, hvor både elever, forældre og lærere har 
adgang til  at skrive i  planen. 
Lærerteamet er ansvarlig for udarbejdelsen og følger ministeriets vejledning om 
indhold, fag m.m. 
 
Elevplanen skal betragtes som en integreret del af undervisningen og have fokus 
på at opstil le mål for elevens læring. Eleven skal inddrages på en aldersrelevant 
måde både i udarbejdelsen og i  anvendelsen af elevplanen.  
Planen skal indeholde oplysninger om resultater af den løbende evaluering, 
herunder nationale tests. 
 
Elevplanen skal indeholde: 
 Individuelle mål for den enkelte elevs læring 
 Status for elevens udvikling 
 Plan for opfølgning 
 
Dvs. planen skal på baggrund af en status  danne grundlag for vejledning af den 
enkelte elev og for den videre planlægning og undervisning med henblik på el e-
vens faglige, sociale og personlige udvikling. 
Fra 7. kl. skal elevplanen også have fokus på at udfordre og afklare el evernes 
uddannelsesvalg. Elevplanen skal indeholde oplysninger ti l  brug for vurderi n-
gen af, om eleven er uddannelsesparat. Det skal også fremgå, hvilken ungdoms-
uddannelse eleven regner med at søge efter 9.kl. 
 
Oversigt over fag, der skal indgå i elevplanen på angivne klassetrin: 
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skab 

Valgfag           X 

Afklaring af 
videre ud-
dannelse 

        X X 

 

I 9. klasse stil les der kun krav om, at elevplanen indeholder elementer relateret ti l  udda nnelsesvalg.  

0.klasse – skal indeholde oplysninger i  forhold ti l  kompetencemålene for kompetenceområderne: 

Sprog  

Matematisk opmærksomhed 

Naturfaglige fænomener  

Kreative og musiske udtryksformer 

Krop og bevægelse,  

Engagement og fællesskab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget i  skolebestyrelsen 23.8.2017 


